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BUPAT1EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR ...!J.... TAHUN 2015
TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

bahwa dengan perkembangan Kabupaten Empat Lawang yang semakin
pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
sehingga perlu pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan
atas kegiatan mendirikan bangunan guna melindungi kepenting
umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

;an

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang prima kepada
masyarakat dalam bidang perizinan secara mudah dan cepat dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin
Mendirikan Bangunan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Empat Lawang di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

J). Lintas Sumatera KM. 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Telp./Fax. (0702) 21007 Kode Pos 31453



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

letapkan PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah

Lawang.

3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh

Bupati untuk memproses pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjunya

disebut BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Empat Lawang.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis,
Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.

Kabupaten Empat
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Petugas adalah seseorang atau lebih yang ditunjuk dalam
lingkungan Dinas/Badan untuk melaksanakan suatu tugas dengan
surat perintah tugas oleh Kepala Dinas/Badan.
Pedoman teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran
lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah dalam bentuk ketentuan
teknis penyelenggaraan bangunan gedung.
Standar teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata
cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa
Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang
diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau
perkumpulan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan
Bangunan Gedung kepada pemerintah kabupaten/kota.
Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat 1MB adalah izin
untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan Bupati, meliputi
bangunan gedung, non gedung, menara dan rangka reklame.
Izin Mendirikan Media Reklame selanjutnya IMMR adalah izin untuk
mendirikan atau membuat atau memasang media/bangunan dalam
rangka penyelenggara.

NJOP adalah suatu nilai untuk menetapkan besarnya Pajak Bumi
dan Bangunan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Garis Sempadan Jalan selanjutnya disingkat GSJ adalah garis
rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota yang merupakan
tempat batas untuk tempat batas untuk pendirian pagar bangunan.
Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB adalah garis
yang tidak boleh dilampui oleh denah bangunan kearah GSJ yang
ditetapkan dalam rencana kota.

Perpetakan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas-batasnya
sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kota.
Rencana Kota adalah rencana yang disusun dalam rangka
pengaturan pemanfaatan ruang kota.
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase
berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar
bangunan gedung dan luas lahan/ tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana
tata bangunan dan lingkungan.
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas
tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan
gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas
tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka persentase
berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen dan luas
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.



22

23

24

25

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar teknis
bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan
prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja
yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana
mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, tata ruang-
dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran
biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan
standar teknis yang berlaku.

Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan
gedung yang disusun secara tertulis dan professional terkait dengan
pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses
pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran
bangunan gedung.

Persetujuan rencana teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah
dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan
gedung yang telah dinilai/dievaluasi.
Pengesahan rencana teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk
pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta
stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang
dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh
persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk
izin mendirikan bangunan gedung.
Lingkungan adalah bagian wilayah kabupaten yang merupakan
kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu
dalam suatu sistem pengembangan kota dalam keseluruhan.
Lingkungan Bangunan adalah suatu kelompok bangunan yang
membentuk suatu kesatuan pada lingkungan tertentu.
Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar
bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan
bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi
ekosistem.

Lingkungan campuran adalah suatu lingkungan dengan beberapa
peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota adalah hasil
perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah.
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) adalah
penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota ke
dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan
rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan
ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan,
rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi,
ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian
pelaksanaan.

Keterangan Rencana Kabupaten/Kota adalah informasi tentang

persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh
pemerintah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.



34. Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) adalah
dokumen yang diterbitkan oleh gubernur, bupati/walikota untuk
dapat memanfaatkan bidang tanah dengan batas minimum luas
tertentu, sebagai pengendalian peruntukan lokasi.

35. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar dan
memperbaiki, mengganti, seluruh atau sebagian bangunan.

36. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan
secara tetap pada tanah atau perairan.

37. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau
seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air,
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,
baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,
kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.

38. Bangunan gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang
digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi
khusus yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya
membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas
tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap
masyarakat dan lingkungannya.

39. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan
gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik baik berupa fungsi
keagamaan, fungsi usaha maupun sosial dan budaya.

40. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang
fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan
nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan
masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.

41. Bangun-bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat
permanen,semi permanen,dan darurat yang didirikan seluruhnya
atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah,bertumpu
pada konstruksi batu-batu landasan ataupun diatas /dibawah
perairan.

42. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian
mulai dari permukaan tanah atau lantai dasar dengan 4 lantai,
paling tinggi 16 m.

43. Bangunan tinggi I adalah bangunan yang mempunyai ketinggian
antara 5 sampai 8 lantai, paling tinggi 40 m.

44. Bangunan tinggi II adalah bangunan yang mempunyai ketinggian 9
lantai keatas atau lebih dari 40 m.

45. Bangunan renggang adalah bangunan dengan tampak yang
menghadap ke jalan mempunyai jarak bebas samping terhadap
batas perkarangan.

46. Bangunan rapat adalah bangunan dengan tampak yang menghadap
ke jalan tidak mempunyai jarak bebas samping.

47. Bangunan campuran adalah bangunan dengan lebih dari satu jenis
penggunaan.

48. Bangunan darurat adalah bangunan yang peruntukannya sementara
dan umur bangunan tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
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Bangunan semi permanen adalah bangunan yang sebagian
konstruksi utamanya dinyatakan permanen dan umur bangunannya
dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun.
Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya
terdin dari beton atau kayu atau baja atau bahan lain yang umur
bangunan dinyatakan lebih dari 25 (dua lima) tahun.
Bangunan petak adalah bangunan yang salah satu atau lebih
dindingnya dipakai bersama dan dinding lainnya mempunyai jarak
terhadap batas perpetakkan.
Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung
dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan
kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan
dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan
gedung sesuai dengan fungsi.
Pemborong adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan
yang membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai
ketentuan izin.

Pengkaji teknis bangunan adalah seorang, sekelompok ahli, badan
yang bertugas mengkaji kelayakan bangunan dalam segala aspek
teknisnya.

Perancah adalah struktur pembantu sementara di dalam
pelaksanaan suatu bangunan untuk menunjang pekerjaan struktur
bangunan.

Pagar proyek adalah pagar yang didirikan pada lahan proyek untuk
batas pengaman proyek selama masa pelaksanaan.
Pagar pekarangan adalah pagar yang merupakan batas perpetakan
yang sesuai dengan rencana Kota.

Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok
orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik
bangunan gedung.
Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung
dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan
kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan
dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan
gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan
seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan
bangunan, dan/atau prasarana dan sarana.
Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan
peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan
upaya penegakan hukum.

Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan
kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara
bangunan gedung dan aparat pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan bangunan gedung.
Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas
kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang
mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

52

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60

61

62.

63.



64. Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan
perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis
bangunan gedung sampai di daerah dan operasionalisasinya di
masyarakat.

65. Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan
pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka
mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap
penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan
tercapai keandalan bangunan.

66. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan
yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan
konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan
pembongkaran bangunan gedung.

67. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan
gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif
dan persyaratan teknisnya. Pemanfaatan bangunan gedung adalah
kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi
yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan,
dan pemeriksaan secara berkala.

68. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung
beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik
fungsi.

69. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

70. Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan
adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan
gedung ke bentuk aslinya.

71. Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta
pemugaran, bangunan gedung dan lingkungannya untuk
mengembahkan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya
atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki

72. Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan
seluruh atau sebahagian bangunan gedung, komponen, bahan
bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang
waktu tertentu guna menyatakan kelalaian fungsi bangunan gedung

73. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan
fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.

74. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung adalah
berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan
kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga
ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan
pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan
dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

75. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya
untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi
usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.



ST Tg TUS ^^ bangUnan gedun8 ^ di^akanuntuk kepentingan fungsi khusus, yang dalam pembangunan
dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengeolalan khusus
dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan
dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya

77. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau
usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang
bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan
masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan
bangunan gedung.

78. Dengar pendapat publik adalah forum dialog yang diadakan untuk
mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa
pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum
sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah
daerah/Pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung

79. Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang
atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan
untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak
yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum
antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud

SO.Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi
matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan
waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali
terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran
retribusi.

81. Penyedia jasa konstruksi bangunan gedung adalah orang perorangan
atau badan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan layanan
jasa konstruksi bidang bangunan gedung, meliputi perencanaan
teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi,
termasuk pengkajian teknis bangunan gedung dan penyedia jasa
konstruksi lainnya.

82. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli
yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk
memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen
rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk
memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan
bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk
secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan
gedung tertentu tersebut.

83. Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung di
daerah adalah dinas/badan atau bidang yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung di kabupaten.

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan,
keselamatan, keseimbangan serta keserasian bangunan gedung dengan
lingkungannya.



Pasal3

Pengaturan dan pembinaan bangunan gedung bertujuan untuk :
a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata

bangunan gedung yang sesuai dan selaras dengan lingkungannya;
b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin

keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan,
kenyamanan dan kemudahan;

c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan
gedung.

BAB II

FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Pasal4

(1). Fungsi bangunan gedung di wilayah Kabupaten Empat Lawang,
meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, fungsi
khusus, serta fungsi ganda/campuran.

(2). Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal
deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.

(3). Bangunan gedung fungsi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi Masjid, Gereja, Pura, Wihara dan Kelenteng.

(4). Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan,
perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan
penyimpanan.

(5). Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan,
kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan
umum.

(6). Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi
pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan
oleh Menteri.

(7). Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
(8). Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan
daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota.

(9). Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin
mendirikan bangunan.

(10). Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) harus mendapatkan
persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintahan Daerah.



BAB III

KLASIFIKASI BANGUNAN
Pasal 5

(1). Menurut fungsinya bangunan
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. hunian;

keagamaan;
usaha;

sosial dan budaya;
khusus;

ganda/ campuran.

(2). Menurut kompleksitas, klasifikasi parameter
Kabupaten/Kota diklasifikasikan sebagai berikut:
a. sederhana;
b. tidak sederhana;
c. khusus.

(3). Menurut permanensi, klasifikasi parameter
Kabupaten/Kota diklasifikasikan sebagai berikut:
a. darurat;
b. semi permanen;
c. permanen.

(4). Menurut risiko kebakaran, klasifikasi parameter
Kabupaten/Kota diklasifikasikan sebagai berikut :
a. rendah;

b. sedang;
c. tinggi.

(5). Menurut zonasi gempa, klasifikasi parameter
Kabupaten/Kota diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Zona I / minor;

Zona II / minor;
Zona III / sedang;
Zona IV / sedang;
Zona V / kuat;
Zona VI / kuat.

Menurut lokasi (kepadatan bangunan gedung), klasifikasi parameter
bangunan di Kabupaten/Kota diklasifikasikan sebagai berikut:
a. renggang;

b. sedang;
c. padat.

(7). Menurut ketinggian bangunan gedung, klasifikasi parameter bangunan
di Kabupaten/Kota diklasifikasikan sebagai berikut:
a. rendah;

b. sedang;
c. tinggi.

(8). Menurut kepemilikan, klasifikasi parameter bangunan di
Kabupaten/Kota diklasifikasikan sebagai berikut:
a. negara/yayasan;

b. perorangan;

c. badan usaha swasta.

di wilayah Kabupaten/Kota

(6).

b.

c.

d.

e.

f.

b.

c.

d.

e.

f.

bangunan di

bangunan di

bangunan di

bangunan di



(9). Menurut waktu penggunaan,
diklasifikasikan sebagai berikut:

sementara jangka pendek;
sementara jangka menengah;
tetap.

bangunan di Kabupaten/Kota
a.

b.

c.

BAB IV

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

(1). Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif
dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung

(2). Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah status
kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan '

(3). Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan
keandalan bangunan gedung.

(4). Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air
untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai
ketentuan yang berlaku.

(5). Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat
bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat dan
bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya
setempat.

(1)

Bagian Kedua

Persyaratan dan Administrasi
Pasal7

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif
yang meliputi :

a. status terhadap hak atas tanah, atau izin pemanfaatan dari
pemegang hak atas tanah, atau air;

b. status kepemilikan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. 1MB.

(2). Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau
bagian bangunan gedung.

(3). Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan
tertib pembangunan dan pemanfaatan.

(4). Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan,
dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal8

dtTZ^TvatTi^T18 Tatas t—hsebagai mana di—aaiam Pasal 7 ayat (1) huruf a pada prinsipnya merupakan persetuiuan
yang^ dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pL^gZ^Zs
tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

Pasal 9

PasSy^ T'11" fb™"fdung sebagaimana dimaksud dalamPasal 7ayat (1)i huruf bmerupakan surat keterangan bukti kepemilikan
bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung
l^t ' temaSUk P^3*^ ban8"™n gedung, dilaJcukan pada
saat proses perizinan mendirikan bangunan gedung dan secara
penodik, yang dimaksudkan untuk keperluan tertib pembangunan dan
pemanfaatan bangunan gedung, memberikan kepastian hukum tentang
status kepemilikan bangunan gedung, dan sistem informasi

(3). Berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagai pelaksanaan dari
asas pemisahan horizontal, selanjutnya pemilik bangunan gedung
memperoieh surat keterangan kepemilikan bangunan gedung dari
pemerintah daerah. s

(4). Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung
pemihk yang baru wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam
ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

(1). Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan
okas, yang d.atur dalam ketentuan tata ruang dan tata bangunan dari

lokasi yang bersangkutan.
(2). 1MB dimaksudkan untuk mengendalikan bangunan dan pemanfaatan

bangunan gedung di wilayah Kabupaten/Kota, dengan tujuan
terjaminnya keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib
pembangunan.

(3). Orang, badan/lembaga sebelum mendirikan bangunan gedung di
wilayah kabupaten/Kota diwajibkan mengajukan permohonan kepada
Bupati untuk mendapatkan 1MB.

Bagian Ketiga
Persyaratan Tata Bangunan

Paragraf 1

Peruntukan dan Intensitas Bangunan
Pasal 11

(1). Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus
dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam :
a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/Kota;
b. rencana tata ruang kabupaten/Kota;
c. rencana tata bangunan dan lingkungan untuk lokasi yang

bersangkutan.

sesuai



(2). Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf (1) merupakan
pentntukan utama, sedangkan apabila pada bangunaTSS^
terdapat peruntukan penunjang agar konsultasi dengan WMPT

(3). Setiap pihak yang memerlukan informasi tentang peruntukan lokasi
atau ketentuan tata bangunan dan lingkungan lainu^ dapa
memperolehnya pada BPMPT. aapat

(4). Keterangan atau ketentuan' sebagaimana dimaJtaud pada ayat (3)
meliputi keterangan tentang peruntukan lokasi dL imensiti
^rrpadTb^—3"b—•**— — -

(5). Dalam hal reneana-reneana tata ruang dan tata bangunan belum ada
Bupati dapat memberikan pertimbangan atas ketentuan yang
diperlukan, dengan tetap mengadakan peninjauan seperlunya terhacl
rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada di daerah P

(1)

Pasal 12

Setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan harus
memenuhi kepadatan bangunan yang diatur dalam KDB sesuai dengl
ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan g

(2). KDB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian
trrPanf ^.^^ ^ d- Pencega^Jt"bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi

bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan
(3). Ketentuan yang besarnya KDB pada ayat (1) disesuaikan dengan

rencana tata ruang kota atau yang diatur dalam rencana tata bangunan
dan lingkungan untuk lokasi yang sudah mempunyai, atau sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SJ^TUm ^^^ ddak ditentukan tain, ditentukan KDBpaling tinggi 60% (enam puluh perseratus).

Pasal 13

(D.KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian
Imgkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap
bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi
bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan
kenyamanan umum.

(2). Ketentuan besarnya KLB pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana
tata ruang kabupaten/kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1). Garis sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan
(rencana jalan)/ lebar sungai/kondisi pantai, fungsi jalan dan
peruntukan kapling/kawasan.

(2). Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apabila tidak ditentukan lain adalah separuh
lebar daerah milik jalan (damija) dihitung dari tepi jalan/pagar.



(3). Penentuan garis sempadan bangunan ditentukan dalam Peraturan
Bupati berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad" ayS
Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samnina
yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak dZTu^Zn
klelafanY 2, ^ ^^ ^ ^ kapHng' ^ a*" ^kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan
rTdTk ^^ TatU tristik/°verstock y^g menghadap kearah tetangga
tetr^ ^ ^^ Pekarangan y°°* berbatasan dengan

(6). Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berimpit dengan garis
sempadan pagar, cucuran atap atau suatu tristik/overstock harus
diben talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ke tanah

(7). Dilarang menempatkan lobang angin/ventilasi/jendela pada 'dinding
yang berbatasan langsung dengan tetangga

(8). Garis sempadan untuk bangunan yang dibangun dibawah permukaan
tanah paling berimpit dengan garis sempadan pagar dan tidak
diperbolehkan melewati batas pekarangan.

(4)

(5)

Pasal 15

(1). Koefisien Dasar Hijau (KDH) ditentukan atas dasar kepentingan
kelestanan lingkungan/resapan air permukaan tanah

(2). Ketentuan besarnya KDH pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana
tata ruang kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 8

(3). Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDH
paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 16

(1)
(2)

(3),

Ketinggian bangunan ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang
Untuk masing-masing yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian
paling tinggi bangunan ditetapkan oleh Kepala Badan dengan
mempertimbangkannya lebar jalan , fungsi bangunan, keselamatan
bangunan, serta kelestarian dengan lingkungannya.
Ketinggian bangunan deret maksimum 4 (empat) lantai dan selebihnya
harus berjarak dengan persil tetangga.

Pasal 17

Garis sempadan untuk bangunan gedung yang dibangun ditepi
jalan/pantai/danau/sungai, disesuaikan dengan Peraturan Bupati
tentang Garis Sempadan Pagar dan Bangunan Pada Jalan Dan Sungai
Dalam Kabupaten Empat Lawang yang mengatur hal tersebut.



Pasal 18

(1). Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan
penamplan bangunan gedung, tata ruang dalam, JLLJSkeseras d keselarasan bangunan g d 8
serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilahnilaf S
budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan
arsitektur dan rekayasa. 5

(2). Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memperhatikan bentuk dan karakteristik dan
lingkungan yang ada disekitarnya.

(3). Persyaratan tata ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan
gedung dan keandalan bangunan gedung.

(4). Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan
gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung
ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan
lingkungannya. 5

(5). Ketentuan mengenai penampilan bangunan gedung tata ruang dalam
keseimbangan dan keselarasan bangunan gedung dengan
lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1). Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu
lintas.

(2). Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan
mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan
umum, keseimbangan/pelestarian lingkungan dan kesehatan
lingkungan.

(3). Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan
dibangun/berada diatas sungai/saluran/selokan/parit pengairan.

(4). Khusus untuk daerah-daerah tertentu, yang mempunyai sungai dengan
lebar > 50 m, pembangunan bangunan diatas sungai dimungkinkan
dengan struktur bangunan khusus dan harus mendapat persetujuan
dari Bupati setelah mendengar pendapat para ahli dengan tetap
mempertimbangkan tidak mengganggu fungsi dan merusak lingkungan.

Paragraf 2
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 20

(1). Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya
berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak
penting terhadap lingkungan.

(2). Persyaratan pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peratran
perundang-undangan yang berlaku.



Paragraf3
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 21

(1)- ar^Tafisrsrnrxr sakanLingkungan (RTBL). T&t& Ban8un^ dan
(2). Dalam penyusunan RTBL Pemerintah Daerah akan mengikut sertakan

masyarakat pengusaha, dan para ahli agar didapat RTBL^ang setS
dengan kondisi kawasan dan masyarakat setempat

(3). RTBL disusun berdasarkan yang telah ditetapkan akan ditiniau
kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. <"tinjau

(4). RTBL digunakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang suatu
Imgkungan/kawasan, menindaklanjuti secara rinci tata ruang dTlam
perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungaI yZ
berkelanjutan dari aspek fungsional, sosial, ekonomi, dan iLgkungan
bangunan gedung termasuk ekologi dan kualitas visual. lmgkUngan

Bagian Keempat
Persyaratan Keadaan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Persyaratan Keselamatan
Pasal 22

(1). Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung
untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung
dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya

(2). Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban
muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam
mendukung beban muatan.

(3). Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan
pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif
dan/atau proteksi aktif.

Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah bahaya
petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan
bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya
petir melalui sistem penangkal petir.

(4)



Pasal 23

(1). Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, seperti bangunan
penbadatan, bangunan perkantoran, bangunan pasar/pertokoXa"
bangunan perhotelan, bangunan kesehatan, bangunan pen'di^
bangunan gedung pertemuan, bangunan pelayanan umum dTn
bangunan industri, serta bangunan hunian susun harus mempunyai
sitem pengamanan terhadap bahaya kebakaran, baik sistem proteksi
pasif maupun sistem proteksi aktif.

(2). Pemenuhan persyaratan ketahanan terhadap bahaya atau kebakaran
mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku,

a. Standar Nasional Indonesia (SNI) SKBI tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan
Gedung;

b. ketentuan atas standar lain yang berlaku.

Pasal 24

(1). Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin
menggunakan bahan bangunan produksi dalam negeri/setempat
dengan kandungan lokal minimal 60% (enam puluh perseratus)

(2). Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan dan
kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya.

(3). Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat
teknik sesuai dengan fungsinya seperti yang dipersyaratkan dalam
Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang spesifikasi bahan bangunan
yang berlaku. s

(4). Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan
kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait
dan dilaksanakan oleh ahlinya.

(5). Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Persyaratan Kesehatan

Pasal 25

1). Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air minum harus
memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku.

2). Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus
disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan
lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain
sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan merugikan serta
memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.

3). Pengadaan sumber air minum diambil dari PDAM atau dari sumber yang
dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang.

4). Perencanaan dan instalasi jaringan air hujan mengikuti ketentuan dalam
pedoman dan standar teknis yang berlaku.



Pasal 26

(1). Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirk*n v ,
kabupaten/kota. clialirkan ke saluran umum

<2,d^kanhal oTehagai^„aa"^ T* ^ U) *** mun^
kabupaten/kot ataup^ab sZ ,mnva 7* f*"™ ""»"»

(3). Saluran air hujan :

a. dalam tiap-tiap pekarangan harus dibuat saluran pembuangan air
b. saluran tersebut diatas harus mempunyai ukuran yang cukup besar

buIanXlTair8 ^ ^ **« ""-"^ ^"
e. air hujan yang jatuh diatas atap harus segera disalurkan kesaluran

Pasal 27

(1'- Nomor Ts^un^rortdi7kSUdRdalam ^ 2' ""^ndnngbJ«*fc tentang Bangunan Gedung meruoakankebutuhan sanitasi yang harus disediakan di dalam daTT,
bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air berTh rZ^L-J*r dan/atau air Umbah> kotQran ^ samp- SSCESS

(2). Sistem sanitasi pada bangunan gedung dan lingkungannya harus
dipasang sehingga mudah dalam pengoperasian dan pemdihLaZa
Udak membahayakan serta tidak mengganggu lingkungL ^

(3). "jntaMi men^nai sistem sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

(1)

(2)

Pasal 28

Setiap pembuangan baru/atau perluasan suatu bangunan yang
diperuntukkan sebagai tempat kediaman diharuskan memperlengkapi
dengan tempat/kotak/lobang pembuangan sampah yang ditempatkan
dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin.
Dalam hal pada lingkungan di Daerah perkotaan yang merupakan kotak-
kotak sampah induk, maka sampah dapat ditampung untuk diangkut
oleh Petugas Dinas Kebersihan.

(3). Dalam hal jauh dari kotak sampah induk Dinas Kebersihan, maka
sampah-sampah dapat dibakar dengan cara-cara yang aman atau
dengan cara lainnya.

(4). Perencanaan dan instalasi tempat pembangunan sampah mengikuti
ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.



Pasal 29

(1)

(6)

(7)

(2). Kebutuhan ventilasi diperhitunekan „n„?i,
sirkulasi dan pertukaran udar, H»l memenuhi kebutuhan

(3). Ventilasi alami^LtT^ dengan ^ ™»*

Sr-rssrharas diberikan jika «——« ***
sebaiiknya masuKnya udara segar atau

bangunan gedung sesuai pedoman dan standar tetais y^g £SL
Pasal 30

(l).Sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 iw

(2).Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan dan
SS^ST" UmUm 1Sinnya h~ -"«^£5

berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. P

Paragraf 3

Persyaratan Kemudahan/Aksesbilitas
Pasal 31

(1). Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan yang
meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan didalam bangunan gedung
Jedun gkapan Prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan

(2). Kemudahan hubungan ke, dari, dan didalam bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kemudahan hubungan
horizontal dan hubungan vertikal, tersedianya akses evakuasi, serta
fasilitas dan asksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman bagi
penyandang cacat dan lanjut usia.



(3) Kelengkapan prasarana dan ^^ ^ ^

-u^TanmSn— « ~ « '- LS
<4'' drnT^-1?^ l3nJUt mengenai men8enai kemudanan hubungan kedan dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan Prasaddi'

sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan avJtM) dT* T
Peraturan Bupati. y ( ' dlatur de"gan

Pasal 32

(1). Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedune
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3! ayat ,2, men,pakTnZh^2
togunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridorTmr

(2). Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan
kondor sesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung
nltnT mengCnai kemudahan hub«ngan horizontal antar ruangdalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aTat
(2) meng,kuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku

Pasal 33

(1). Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan, termasuk sarana
transports, vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat?2)
berupa penyediaan tangga, ram dan sejenisnya serta lift dan/atau Lgga
berjalan dalam bangunan gedung. umgga

(2). Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang
menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya deZn
pn:™am kemudahan> keamanan' kese^atan 25-22E

(3). Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan
kemmngan tertentu dan/atau akses vertikal ,ainnya dengan
mempertimbangkan kemudahan dan keamanan penggunan sesuM
standar teknis yang berlaku.

(4). Bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) harus
dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (lift) yang dipasang sesuai
dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.

(5). Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.

Pasal 34

(1). Akses evaluasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) harus disediakan dalam bangunan gedung meliputi
sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur
evakuasi apabila terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya,
kecuali rumah tinggal.



(2). Penyediaan akses evakuasi sebagaimana maksud pada avat (II h.™
dapat dicapa. dengan mudah dan di.engkapi denganpenUSt Z™

(3). Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebaaaiman» M ,
Kissdan ayat «•me— "--^^rrrss.

Pasal 35

(1). Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan laniut
usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 avat (2) ™ T
keharusan bagi semua bangunan gedung" kecua'iJruTah ti^ggT^
P^a ay^TIT"? ™ ^ ^ U* -^--a dimaksudWn ayf7(1)' termasuk Penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitaslainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya
Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan
lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan IZ 2 2 t •
ketentuan dalam standar teknis yang berlajT * ^ ^^

(3)

(1)

(2)

Pasal 36

Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (3) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedunTuntut
kepentingan umum. seuung untuic

Kelengkapan prasarana dan sarana tersebut harus memadai sesuai
dengan fungsi bangunan umum tersebut

(3)' (TmeSu" PmSarana ^ ^^ S6ba^mana Maksud pada ayat
b. tempTt p^r" dan Penan8gUlan^ terhadaP ^aya kebakaran;

sarana transportasi vertikal (tangga, dan atau escalator, dan atau lift) •
sarana tata udara; ''

fasilitas bagi penyandang cacat;
sarana penyelamatan.

Bagian Kelima

Persyaratan Bangunan Gedung Fungsi Khusus
Pasal 37

Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung fungsi
khusus, selain harus memenuhi ketentuan dalam Bagian Kedua, Bagian
Ketiga, Bagian Keempat pada Bab ini, juga harus memenuhi persyaratan
administratif dan teknis khusus yang dikeluarkan oleh instansi yang
berivenang.

c.

d.

e.

f.



BAB V

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Pertama

Umum

Pasal 38

d). Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan
pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
Dalam penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam BAB VPeraturan Daerah ini
Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung
penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung
Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam BAB V, tetap harus memenuhi ketentuan
tersebut secara bertahap.

Bagian Kedua

Pembangunan
Pasal 39

(2)

(3)

(4)

(1). Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui
perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya
Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik ditanah milik
sendin maupun ditanah milik pihak lain.
Pembangunan bangunan gedung diatas tanah milik pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian
tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung
Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana
teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk
1MB kecuali bangunan gedungfungsi khusus.

Pasal 40

(1). Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum
ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah mendapat pertimbangan
teknis dari tim ahli.

(2). Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan
oleh pemerintah daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim
ahli.

Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) bersifat ad hoc terdiri dari para ahli yang diperlukan
sesuai dengan kompleksitas bangunan gedung.

(2)

(3)

(4)

(3)

tahapan

Pasal 41

(1). Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat
dilakukan oleh pelaksana perorangan yang ahli.

(2). Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500
m (lima ratus meter) atau bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan
spesifik sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 42

(1). Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna
bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan
memenuhi persyaratan laik fungsi. y«aKan

(2). Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila
telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(3). Pemeliharaan perawatan dan pemeriksaan secara berkala pada
Sk foZi 8edUng hamS dllakUkan agar tetaP memenuhi persyaratan

(4). Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan dan
pemeriksaan secara berkala bangunan gedung mengikuti pedoman
teknis dan standansasi nasional yang berlaku.

Bagian Keempat
Pelestarian

Pasal 43

(1).

(2).

Bangunan gedung dari lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar
budaya yang dengan peraturan perundang-undangan harus dilingungi
dan dilestarikan. s

Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan
dilestarikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pemerintah daerah dan/atau Pemerintah dengan memperhatikan
ketentuan perundang-undangan.

(3). Pelaksanaan, perbaikan, pemugaran, perlindungan serta pemeliharaan
atas bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai
dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.

(4). Perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan gedung dan
lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi
dan/atau karakter cagar budaya harus dikembalikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(5). Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan,
pemugaran dan pemanfaatan mengikuti ketentuan pedoman teknis dan
standarisasi yang berlaku.

Bagian Kelima

Pembongkaran Bangunan dan Bangun-Bangunan
Pasal 44

(1). Bangunan gedung dapat dibongkar apabila :
a. tidak laik fungsi dan tidak dapat perbaiki;
b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung

dan/atau lingkungannya;
c. tidak memiliki 1MB dan atau izin mendirikan Media Reklame.



(2)- %%%£^g£%7 seba~dtaaksud —hasil pengkajian teknis d'tetapkan °]eh Pemerintah Daerah berdasarkan

«,. sssrssrSS^15^teknis danterhadap kese,amatan "mum dI TL^T" '" 'UaS

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung

Pasal 45

(1). Dalam penyelenggaraan bangunan «**««« «- -n u
mempunyai hak: g g' pemillk bangunan gedung

mendapatkan pengesahan dari Pemerintah rw u

srsrEedryang teiahr—Sicrencana
c mendapatkan surat ketetanan h.n uaeraH,

mengubah fungsi bangunan setelah mendanat Mn
Pemerintah Daerah- mendapat iZm tertulis dari

(2) Dall „P , ^ tUkan diakibatk- o>eh kesalahannya
' '' SS^fSKT ^^ gedUng' " b— -dung

az^*zz^jz^££~ —uhi
b. memiliki 1MB; '

c. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan
rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas waktu
berlakunya izin mendirikan bangunan;

d. meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah atas perubahan
rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap
pelaksanaan bangunan.

Pasal 46

(1). Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna
bangunan gedung mempunyai hak :
a. mengetahui tata cara/proses penyelenggaraan bangunan gedung;

a.

b.

e.

f.



bssiyrsrca p™taaiokasi da* •—-dibangun; an/a'aU ™an8 temP« bangunan akan

' ZZ™^™^ tCntang ket" ~ •—-
"• imk5T kCteraJlgan temang ketentUa" b^- **** Vang
e. mendapatkan keterangan tent*™ k„

"nglninganyangharusuilindun^S-Sn8^8 *•**"(2). Dalam penyelenggaraan bangunan gedung nemiiik H=,
bangunan gedung mempunyai kewajibtur *" PenggUna

memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya-
memehhara dan/atau merawat bangunan Xi2L
melengkapi pedoman/petunjuk TelaksL"8 pemlfeataf dpemeliharaan bangunan gedung- Pemantaatan dan

"CnTntdVr*83811 -" tatata - — fungsi
memperbaiki bangunan gedung yang telab ditetapkan tidak laik

2S55SS£3=Stdengan tidak mengganggu keselamatan dan ke^ ^urn^"'
BAB VI

PERAN MASYARAKAT
Pasal 47

b.

c.

e.

f.

(1). Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat •
a. memantau dan menjaga ketertiban dan penyelenggaraan " '
b. memben masukan kepada Pemerintah SSrah d.1

SSSSperaturan'pedoman dan —=*--
c menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang

berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan
batrrrencana t bangunan dan iingkungan> STt^sbangun bangunan gedung tertentu dan kegiatan penyelenggaraan
yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan

d. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang
mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan
umum. &

Ketentuan mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2)

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 48

(1). Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung
untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib
penyelenggaraan bangunan gedung.



(2)

(3)

Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan masyarakat
yang terkait dengan bangunan gedung.
Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan
pemberdayaan masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB VPeraturan Daerah ini

(4). Ketentuan mengenai pembinaan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERIZINAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan (1MB)
Paragraf 1

Arahan Perencanaan

Pasal 49

Sebelum mengajukan Permohonan 1MB, permohonan harus minta
keterangan tentang arahan perencanaan secara cuma-cuma kepada Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) tentang rencana-rencana
mendirikan/mengubah bangunan yang meliputi :
a. jenis/peruntukan bangunan;
b. luas lantai bangunan yang diizinkan;
c. jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang

diizinkan;

d. garis sempadan yang berlaku;
e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan;
f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
g. persyaratan-persyaratan bangunan;
h. persyaratan bangunan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan;
i. hal-hal lain yang dipandang perlu.

Paragraf 2

Tata Cara Mengajukan
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/Mengubah Bangunan

Pasal 50

(1). Permohonan 1MB harus diajukan sendiri secara tertulis oleh pemohon
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2). Lembar isian Permohonan 1MB tersebut ayat (1) akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

(3). Permohonan 1MB harus dilampiri dengan :
a. gambar situasi;

b. gambar rencana bangunan;
c. gambar struktur untuk bangunan bertingkat (lebih dari 2 lantai);
d. surat pernyataan bermaterai dari pemohon, kecuali untuk non hunian

dibutuhkan rekomendasi pembangunan dari Lurah yang
bersangkutan dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan;



e. foto copy pemohon;

f. salinan atau foto copy pemilikan tanah/surat keterangan lurah
tentang situs kepemilikan tanah;

g. surat akta jual beli apabila bangunan tersebut sudah dijual belikan;
h. foto copy izin pemanfaatan ruang bagi bangunan non-hunian;
i. persetujuan/izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan diatas

tanah yang bukan miliknya;
j. foto copy tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun

berjalan;
k. hal-hal lain yang dianggap perlu.

(4). Permohonan 1MB bagi pengembang perumahan selain harus memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , juga harus
melampirkan :

a. foto copy surat izin pemanfaatan ruang;
b. foto copy persetujuan prinsip Bupati ;
c. rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan/ upaya pemantauan

lingkungan.

(5). Permohonan 1MB bagi perusahaan kawasan industri selain harus

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , juga harus
melampirkan :
a. foto copy surat izin pemanfaatan ruang;
b. foto copy persetujuan prinsip Bupati;
c. foto copy Akte Pendirian perusahaan bagi yang berstatus badan

hukum;

d. rencana tata bangunan dan prasaranan kawasan industri;
e. rekomendasi Amdal atau UKL/UPL seperti disyaratkan.

(6). Permohonan 1MB bagi Bangunan Menara untuk Antena Transmisi
dan/atau bangunan tinggi selain harus memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , juga harus melampirkan :
a. foto copy izin prinsip Bupati;
b. foto copy Surat Izin Pemanfaatan Ruang;

c. surat dukungan dari warga setempat;

d. surat pernyataan kesediaan mematuhi Peraturan Menteri Informasi

dan Komunikasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama

Telekomunikasi;

e. data konstruksi tower;

f. Laporan Final Soil Investigasi (daya dukung tanah).

Pasal 51

(1). BMPT mengadakan pemeriksaan Permohonan 1MB yang diajukan
terhadap syarat-syarat administrasi teknik menurut ketentutan dari
peraturan yang berlaku.

(2). Pemeriksaan terhadap Permohonan 1MB dan lampirannya tidak dipungut
biaya.

(3). BMPT memberikan tanda terima Permohonan 1MB apabila semua
persyaratan administrasi telah dipenuhi.



(4). Dalam jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) hari keria setelah
permohonan diterima sebagaimana tersebut dalam ayat (2), BPMPT
menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar berdasarkan
ketentuan yang berlaku, atau menolak Permohonan 1MB yang diajukan
karena tidak memenuhi persyaratan teknik.

(5). Pemohon membayar retribusi berdasarkan penetapan pada ayat (3),
untuk Permohonan 1MB yang memenuhi persyaratan teknik.

(6). Setelah pemohon melunasi retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

(7). Untuk PIMB yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang
berlaku atau petunjuk-petunjuk yang diberikan BPMPT, kemudian
untuk diajukan kembali;

Paragraf 3

Peraturan Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan
Pasal 52

(1). 1MB diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilakukan Surat Izin
Sementara.

(2). Surat 1MB ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang berwenang yang
ditunjuk Bupati.

(3). 1MB hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam surat 1MB.
(4). Pemohon yang belum memulai pelaksanaan pekerjaannya selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya 1MB maka Surat 1MB batal
dengan sendirinya.

(5). Perubahan nama pada surat 1MB dikenakan bea balik nama sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(6). Izin Mendirikan Bangunan (1MB) dapat bersifat sementara kalau
dipandang perlu oleh Bupati dan diberikan jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun.

Pasal 53

Permohonan 1MB ditolak apabila :

a. bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan
teknik bangunan sesuai dengan BAB V Peraturan Daerah ini;

b. persyaratan/ketentuan dimaksud dalam Pasal 48 tidak terpenuhi;
c. bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/tanah yang

penggunaannya tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah
ditetapkan dalam rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten
Empat Lawang;

d. bangunan mengganggu atau mempeburuk lingkungan sekitarnya;
e. bangunan mengganggu lalu lintas aliran air/air hujan cahaya atau

bangun-bangunan yang telah ada;

f. sifat bangunan tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya;
g. tanah bangunan untuk kesehatan (hygienic) tidak mengizinkan;
h. rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang

telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

i. adanya keberatan yang diajukan pihak lain atau masyarakat yang
dibenarkan oleh Pemerintah Daerah;



j. pada lokasi tersebut sudah ada rencana Pemerintah Daerah;
k. bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau

peraturan lainnya yang tingkatnya lebih tinggi dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 54

Izin Mendirikan Bangunan (1MB) tidak diperlukan dalam hal :
a. membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang

luasnya tidak lebih dari 1 m2(satu meter bujursangkar) dengan sisi
terpanjang mendaftar tidak lebih dari 2 (dua) meter;

b. membongkar bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Badan tidak
membahayakan;

c. pemeliharaan/perbaikan bangunan dengan tidak merubah denah
konstruksi maupun arsitektonis dari bangunan semula yang telah
mendapat izin;

d. mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang
jinak atau taman-taman dengan syarat-syarat sebagai berikut :
1. ditempatkan dihalaman belakang;
2. luas tidak melebihi 10 (sepuluh) meter persegi dan tingginya tidak

lebih dari 2 (dua) meter, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal
37 Peraturan Daerah ini.

e. membuat kolam hias taman dan patung-patung, tiang bendera
dihalaman perkarangan rumah;

f. membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen;
g. mendirikan Bangunan sementara yang pendiriannya telah diperoleh izin

dari Bupati untuk paling lama 1 (satu) bulan;
h. mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah diperoleh

izin selama mendirikan suatu bangunan.

Pasal 55

Bagi siapapun dilarang mendirikan bangunan apabila :
a. tidak mempunyai Surat 1MB;

b. menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut
1MB;

c. menyimpang dari rencana bangunan yang menjadi dasar pemberian
1MB;

d. menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan lainnya yang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

e. mendirikan bangunan di atas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya
atau kuasanya yang sah.

Pasal 56

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) ditolak apabila :
a. syarat-syarat administratif tidak terpenuhi;
b. syarat teknis tidak terpenuhi;
c. peruntukan pola ruang tidak sesuai dengan permohonan.



Paragraf 4

Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan / Mengubah Bangunan
Pasal 57

(1)

(2).

Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemohon 1MB
dapat diwajibkan untuk menutup lokasi tempat mendirikan bangunan
dengan pagar pengaman yang mengelilingi dengan pintu rapat
Apabila terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana
pembangunan, maka pelaksanaan pembinaan/pengamanan harus
dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik 1MB.

Pasal 58

(1). Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan-
ketentuan dari peraturan keselamatan dan kesehatan keria vang
berlaku. J s

(2). Pemegang 1MB diwajibkan untuk selalu berusaha menyediakan air
minum yang memenuhi kesehatan lingkungan tempat pekerjaan
ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh para pekerja
yang membutuhkannya.

(3). Pemegang 1MB diwajibkan selalu berupaya menyediakan perlengkapan
PPPK lengkap dan banyaknya sesuai dengan jumlah yang dipekerjakan,
ditempatkan sedemikian rupa didalam lingkungan pekerjaan sehingga
dengan jumlah yang dipekerjakan, ditempatkan sedemikian rupa
didalam lingkungan pekerjaan sehingga mudah dicapai bila diperlukan.

(4). Pemegang 1MB diwajibkan sekurang-kurangnya menyediakan 1 (satu)
WC sementara apabila mempekerjakan sampai dengan 40 (empat puluh)
orang pekerja, untuk 40 orang ke-2, ke-3 dan seterusnya disediakan
tambahan masing-masing l(satu) WC lagi.

Paragraf 5

Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
Pasal 59

(1). Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh penyedia jasa
pengawasan yang sudah mendapat izin.

(2). Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon 1MB
diwajibkan agar menempatkan salinan gambar 1MB beserta lampirannya
di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas.

(3). Petugas dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berwenang
untuk :

memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan
bangunan setiap saat pada jam kerja;
memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan
Persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan Rencana Kerja
Satuan (RKS);

memerintahkan untuk menyingkirkan bahan bangunan yang tidak
memenuhi syarat, alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan
kesempatan/kesehatan umum;

a.



d. memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekeriaan
aarsebagian atau "-J^ —«
^ tPett^a^ mCndirikan ban^nan menyimpang dari izin yangtelah diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan-
2) penngatan tertulis dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
Bagian Kedua

Permohonan Merobohkan Bangunan
Pasal 60

(1). Bupati dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan
bangunan yang dinyatakan :
a. rapuh;

b. membahayakan keselamatan umum;
c. tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan lain yang berlaku
Pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan untuk merobohkan
bangunannya.

(3). Sebelum mengajukan Permohonan Merobohkan Bangunan pemohon
harus terlebih dahulu minta petunjuk tentang rencana merobohkan
bangunan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang
meliputi : J s

a. tujuan atau alasan merobohkan bangunan;
b. persyaratan merobohkan bangunan;
c. cara merobohkan bangunan;
d. hal-hal yang dianggap perlu.

Pasal 61

(1). Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh perencana bangunan
(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :

a. bangunan sederhana;
b. bangunan tidak bertingkat.

(3). Perencanaan merobohkan bangunan meliputi :
a. sistem merobohkan bangunan;
b. pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan.

Pasal 62

(1). Permohonan Merobohkan Bangunan harus diajukan secara tertulis
kepada Bupati oleh Perorangan atau Badan/Lembaga dengan mengisi
formulir yang telah disediakan.

(2). Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.

c

(2).



Pasal 63

(1). BPMPT mengadakan penelitian atas Permohonan Merobohkan Bangunan
yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknik dan
lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat Permohonan
Merobohkan Bangunan diajukan.
BPMPT memberikan tanda terima Permohonan Merobohkan Bangunan
apabila persyaratan administrasi terpenuhi.
BMPT memberikan rekomendasi aman atas rencana merobohkan
bangunan apabila perencanaan merobohkan bangunan yang diajukan
telah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan keselamatan
lingkungan.

(2).

(3).

Pasal 64

(1). Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurang-
kurangnya 5 (lima) hari kerja setelah rekomendasi diterima.

(2). Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan tata cara
dan rencana yang disahkan dalam rekomendasi.

Pasal 65

(1). Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan, pemilik harus
menempatkan salinan rekomendasi merobohkan bangunan beserta
lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan tugas.

(2). Petugas berwenang :

a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan
bangunan;

b. memeriksa apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk
merobohkan bangunan atau bagian-bagian bangunan yang dirobohkan
sesuai dengan persyaratan yang disahkan rekomendasi;
melarang perlengkapan, peralatan dan cara yang digunakan untuk
merobohkan bangunan yang berbahaya bagi para pekerja, masyarakat
sekitar dan lingkungan, serta memerintahkan mentaati cara-cara yang
telah disahkan dalam rekomendasi.

Bagian Ketiga
Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (1MB)

Pasal 66

c.

(1). Setiap bangunan yang sudah didirikan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini dan belum memiliki (1MB) dan secara teknis memenuhi
persyaratan ketentuan-ketentuan bangunan wajib melaksanakan
pemutihan 1MB.

(2). Pemutihan 1MB meliputi juga Pemutihan 1MB bersyarat.
(3). Pemutihan 1MB sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan setelah

bangunan dimaksud dihitung secara teknis dan minimal telah berusia 5
(lima) tahun pada saat permohonan diajukan, sedangkan bangunan yang
usianya kurang dari 5 (lima) tahun, izinnya disamakan dengan
permohonan 1MB baru.



(4)' lupa^ti ^^ PemUtihan IMB ditetaPkan ^bih lanjut dalam Peraturan

Bagian Keempat
Ketentuan Retribusi

Pasal 67

Untuk setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Bangun-bangunan
dikenakan retribusi sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif

Pasal 68

(1). Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dicabut kembali apabila :
a. IMB diberikan itu ternyata didasarkan atas keterangan-keterangan

yang keliru/palsu;

b. pembangunannya tidak sesuai/menyimpang dari rencana yang
dilaksanakan;

IMB digunakan tidak sesuai dengan pemanfaatannya;
pembangunannya tidak dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan
setelah IMB diterbitkan.

(2). Tata cara pencabutan IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(3). Dalam jangka waktu 6(enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d belum melaksanakan pekerjaan, yang bersangkutan dapat
mengajukan permohonan perpanjangan dengan ketentuan :
a. pemohon beritikad baik;

b. dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis batas
waktunya, pemohon mengajukan perpanjangan kepada Bupati;

c. pemohon wajib membayar biaya perpanjangan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan.

2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima Vaporan atau pengaduaii dari seseorang tentang adanya

tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta

melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan
pemeriksaan perkara;

c.

d.



1.

mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebu.
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik
membentahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya;

j^wabkaT tlndakan laln menUmt hUkUm yang dapat diPertang^ng
3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

(1). Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam
dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Empat Lawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan
Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

iundangkan di Tebing Tinggi
ada tanggal, XI Desember 2015

It. SEKRETARIS DAERAH
ABUPATEN EMPAT LAWANG,

SON JAYA

Ditetapkan di TebingTinggi
pada tanggal, |<-f Desember 2015

Pit. BUPATI BMPAT LAWANG,

V

<fH. SYAHRIL AFIAH

EMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2015 NOMOR ...!:

OREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSl SUMATERA
ELATAN : (13/EL/2015).


